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Woord vooraf  
 
Ook in 2021 bleef de coronapandemie voor een groot deel ons dagelijks leven bepalen. Aan het 
begin van het verslagjaar werd snel duidelijk dat fysieke bijeenkomsten met meerdere personen of 
zelfs groepen van mensen voorlopig niet mogelijk waren. Waar het thuiswerken eerst bijzonder 
was, werd het dit jaar voor veel mensen gewoonte. Afstand houden was officieel niet meer nodig 
aan het einde van 2021, maar het handen schudden en dichtbij naast elkaar zitten bleef toch nog 
ongewenst. In het najaar leek het even mogelijk te worden, maar veel bleef onzeker. Hopelijk 
dienen die mogelijkheden zich voor ons allen weer aan in het jaar 2022.  
 
Het secretariaat van de Dr. P.A. Tiele-Stichting is gevestigd in de Koninklijke Bibliotheek. De 
strikte toelatingseisen van de KB maakten dat de nieuw benoemde coördinator pas in de zomer 
voor het eerst kon werken op kantoor. De beleids- en bestuursvergaderingen vonden alle plaats via 
Teams. Door de verscherpte maatregelen kon de geplande afscheidsbijeenkomst voor 
verschillende bestuursleden op 26 november op het laatste moment toch niet doorgaan.  
 
Ook dit jaar was er een digitale jaarvergadering met het bestuur van de Tiele-Stichting, het 
bestuur van het Frederik Mullerfonds, de Wetenschappelijke Adviesraad en de Aangeslotenen. We 
hebben tijdens deze vergadering online afscheid genomen van onze voorzitter Hanca Leppink en 
van bestuurslid Martijn David. Zij zijn opgevolgd door Wouter van Gils als nieuwe voorzitter en 
door Saskia Scheltjens. Na de digitale jaarvergadering was er in de middag een goedbezocht 
webinar met als thema het huidige boekenbeleid. Een geslaagde dag, die we helaas niet konden 
afsluiten met de gebruikelijke borrel. Het webinar is terug te kijken via de website van de 
Stichting.  
 
De missie van de Tiele-Stichting werd ondanks de coronamaatregelen in 2021 onverminderd 
voortgezet met de start van de fellowships. Twee kandidaten hebben in dit kader hun 
boekwetenschappelijke onderzoek inmiddels afgerond met behulp van de Tiele-Stichting. Ook 
voor het komend jaar heeft de Stichting weer mooie voorstellen gehonoreerd. Daarnaast blijft de 
Stichting zich inzetten voor het creëren c.q. behouden van minstens één leerstoel en de aanstelling 
van een nieuwe Tiele-hoogleraar. Hiertoe wordt in 2022 gezocht naar een of meerdere partners 
waarmee de Stichting kan samenwerken.  
 
In 2021 is intensief gewerkt aan een nieuwe publicatie die begin 2022 zal verschijnen in de BGNB-
reeks. Het boek wordt uitgegeven door Amsterdam University Press en voor het eerst ook via Open 
Access beschikbaar gesteld. De redactie van de reeks heeft afscheid genomen van de redacteuren 
Jeroen Salman en Rietje van Vliet. Er zijn momenteel nog twee BGNB-manuscripten in 
voorbereiding. 
 
Het bestuur van de Tiele-Stichting is ultimo 2021 als volgt samengesteld: 
 
Wouter van Gils (voorzitter vanaf 25 mei 2021) 
Steven Claeyssens 
Gerlien van Dalen 



Paul Hoftijzer 
Jeroen Salman 
Katrien De Vreese 
Saskia Scheltjens  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beleidsplan 2019-2023 en Activiteitenplan 
 
De Stichting werkte in 2021 volgens het beleidsplan 2019-2023. Op basis hiervan heeft de Stichting 
een Activiteitenplan opgesteld voor 2021, waar mogelijk anticiperend op de coronamaatregelen en 
-richtlijnen. Het plan omvat (A) vaste activiteiten, (B) nieuwe en incidentele projecten en (C) 
overige activiteiten.  
 

A. Vaste activiteiten  
 

1. Instandhouding van de Tiele-leerstoelen 
Eind 2020 heeft de Tiele-Stichting afscheid genomen van Paul Hoftijzer als bijzonder hoogleraar in 
Leiden en kwam er een voorlopig einde aan een jarenlange traditie van Tiele-hoogleraren. De 
aanstelling van een bijzonder hoogleraar vergt substantiële, meerjarige financiële middelen, 
waarover de Stichting thans nog niet beschikt. De leerstoelen aan de UvA en de Universiteit van 
Leiden blijven voorlopig bestaan, en daarmee ook mogelijkheid tot het aanstellen van een nieuwe 
bijzonder hoogleraar.  
 
In het verslagjaar is de Tiele-Stichting gestart met onderzoek naar de mogelijkheden om de 
traditie van bijzonder hoogleraren voort te zetten, in samenwerking met andere partijen. Daarbij 
bekijkt de Stichting of een aanpassing van de leeropdracht(en) kan leiden tot nieuwe interesse bij 
mogelijke sponsoren en wetenschappelijke instellingen. 
 
Met het inmiddels succesvolle fellowshipprogramma realiseert de Stichting voorts een belangrijke 
bijdrage aan het boekwetenschappelijke onderzoek (zie hierna onder 2.) 
 

• De Tiele-leerstoel in de geschiedenis van het Nederlandse boek in de vroegmoderne tijd aan de 
Universiteit Leiden werd van 2002 tot 2020 ingevuld door prof. dr. Paul Hoftijzer. Hij blijft 
als bestuurslid betrokken bij de Tiele-Stichting.  

• De Tiele-leerstoel in de moderne geschiedenis van het boek (met name in de negentiende en 
twintigste eeuw) en van de bedrijfseconomische en technische ontwikkeling van de boekensector 
aan de Universiteit Leiden is sinds het najaar van 2019 vacant. Emeritus hoogleraar prof. 
dr. Adriaan van der Weel is als voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad betrokken 
bij de Tiele-Stichting.  

• De Tiele-leerstoel in de Geschiedenis van de uitgeverij en boekhandel aan de Universiteit van 
Amsterdam is sinds 2019 vacant.  

 
2. Fellowshipprogramma  

Om het onderzoek naar boeken en lezen in Nederland en Vlaanderen te bevorderen heeft de 
Stichting i.s.m. de WAR en de Aangeslotenen in 2019 en 2020 een fellowshipprogramma 
ontwikkeld. Boekwetenschappers die onderzoek doen naar een aspect van de boek- en leescultuur 
in het verleden, heden of toekomst werden aangemoedigd om een voorstel in te sturen. Uit de 
negen ingediende aanvragen werden twee fellows geselecteerd: dr. Trude Dijkstra (UvA) en dr. 
Janneke Weijermars (RUG). Beiden hebben in 2021 gedurende twee maanden gewerkt aan hun 



onderzoek naar respectievelijk Uitgaven van Chinese medische teksten in de Republiek in de periode 
1680-1720 en Het boekbedrijf in Vlaanderen in de periode 1830-1834. Als Tiele-fellows hebben zij hun 
onderzoek kort gepresenteerd tijdens de Tiele-dag en hebben zij geholpen bij de verspreiding van 
de call for proposals in 2022.  
 
Op 1 oktober 2021 sloot de inzendingsperiode voor deze call. Er kwamen twaalf, kwalitatief zeer 
goede, aanvragen binnen. Het bestuur heeft besloten om eenmalig niet twee maar drie fellows aan 
te stellen voor het programma van 2022. Nina Geerdink zal onderzoek doen naar De literaire auteur 
en het Nederlandse boekverkopersprivilege: ideeën over auteursrecht in de lange zeventiende eeuw (1550-
1750). Andrea van Leerdam bestudeert Astrology and Religion in ‘Calendars of Shepherds’: Form an 
Functions of Popular Knowledge in Transnational Perspective. Judith ter Vrugte zal als fellow moderne 
boekwetenschappen antwoord geven op de vraag Hoe komt het digitale prentenboek op de koffietafel? 
 

3. Presentatie van het boekwetenschappelijke onderwijsaanbod 
In 2020 is de website van de Tiele-Stichting volledig vernieuwd. Daarbij is gekeken naar de 
bezoekersaantallen per pagina. De verzameling links naar aanbieders van onderwijs op het gebied 
van boekwetenschap en aanverwante disciplines in Nederland en Vlaanderen werd nauwelijks 
bezocht. Het bijhouden van het dat onderwijsaanbod vergt echter veel tijd . Aangezien 
universiteiten tegenwoordig zelf een goed, digitaal aanbod bieden, is besloten deze informatie 
niet langer op onze website te plaatsen.  
 

4. KVB Boekwerk seminar 
De jaarlijkse Tiele-lezing werd sinds 2009 gehouden tijdens een symposium dat de Koninklijke 
Vereniging van het Boekenvak (KVB) samen met de Tiele-Stichting organiseerde. Sinds 2017 is de 
naam van dit symposium veranderd in KVB Boekwerk seminar. De Tiele-Stichting heeft vanaf 2020 
niet langer actief deelgenomen aan het seminar, vanwege wijzigingen in de programmeringen 
hiervan. De Tiele-Stichting heeft een voorstel ingediend voor het SHARP-congres in 2021, maar dit 
kon geen doorgang vinden door de coronamaatregelen. In aangepaste vorm heeft dit SHARP-
voorstel gefungeerd als programmadeel voor de Tiele-dag 2021.  
 

5. Ondersteuning van de monografieënreeks BGNB 
De nieuwe reeks Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel, verschijnt onder 
auspiciën van de Tiele-Stichting bij uitgeverij Amsterdam University Press. De redactie van de 
reeks bestaat uit minimaal vier en maximaal zeven personen. Zij selecteert reeks-waardige titels, 
redigeert de tekst en verzorgt de fondsenwerving in overleg met de coördinator van de Tiele-
Stichting. Begin 2022 zal er een nieuwe publicatie in de reeks verschijnen.  
 

6. Beheer Gerrit Noordzij Prijs en Gerrit Noordzij Fonds  
De Gerrit Noordzij Prijs vormt een internationale bekroning voor typografie en letterontwerp, die 
eens in de drie jaar door een ter zake kundige jury werd toegekend aan een succesvol ontwerp. De 
prijs bestaat uit een tentoonstelling en gaat vergezeld van een symposium en een publicatie. Om 
de continuïteit van de prijs in financieel opzicht te verzekeren is het Gerrit Noordzij Fonds 
ingesteld, een ‘fonds op naam’ dat wordt beheerd door de Tiele-Stichting. De organisatie van de 
prijs is in handen van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. De prijs is 



voor het laatst uitgereikt in 2015. Het bestuur van de Dr. P.A. Tiele-Stichting heeft besloten om 
haar betrokkenheid bij de prijs te beëindigen. Het bestuur ziet in de afgelopen jaren te weinig 
continuïteit in de organisatie en uitvoering van deze prijs. De Stichting is momenteel bezig met de 
juridische afhandeling van het fonds. Zij hoopt dit over te kunnen gaan dragen aan de KABK, die 
de ermee verbonden prijs in een mogelijke andere vorm zal voortzetten. 
 

7. Organisatie van de Tiele-scriptieprijs en uitreiking op de Tiele-dag 
De Tiele-Stichting bekroont de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap in de ruimste 
zin van het woord. Het onderwerp en de scriptie moeten aansluiten bij de doelstellingen van de 
Tiele-Stichting: (het bevorderen van) de boekwetenschap in Nederland en Vlaanderen. Aan de prijs 
is een door de Taalunie gesponsord geldbedrag van duizend euro verbonden, waarbij het Frederik 
Muller Fonds bovendien een eventuele publicatie van de scriptie zal sponsoren met een bedrag van 
maximaal duizend euro. De scriptieprijs van het jaar 2020 werd vanwege de coronacrisis niet 
fysiek uitgereikt. Wel schreef de winnaar, Dieter Cammaerts, een blog over zijn onderzoek dat te 
vinden is op onze website. De jury, bestaande uit dr. Paul Dijstelberge (voorzitter), dr. Anna 
Dablacova en dr. Daphne Wouts was unaniem, en schrijft: “…op het eerste oog lijkt dit een scriptie 
over het minst sexy onderwerp aller tijden: de, vanzelfsprekende, katholieke censuur in een gebied 
dat niet bekend staat als hèt culturele brandpunt van het jaar 1700….”. Maar hier deed zich het 
fenomeen voor dat het onderwerp secundair kan zijn, wanneer de auteur de materie volledig 
beheerst én goed kan schrijven! Cammaerts beschreef glashelder de strijd tussen de jansenisten en 
hun tegenstanders en hoe die terug wordt gevonden in het drukwerk. De jury was onder de indruk 
van het aantal noten, het brede scala aan secundaire literatuur en de hoeveelheid gebruikte 
archivalia. Voor komend jaar 2022 heeft de Stichting maar liefst achttien scripties ontvangen, 
waarover een nieuwe jury zich de komende maanden zal buigen.  
 

8. Ondersteuning Stichting Frederik Mullerfonds 
De Stichting Frederik Mullerfonds opereert sinds 2007 onder de auspiciën van de Tiele-Stichting 
en biedt financiële ondersteuning aan bibliografische uitgaven en projecten in ruime zin, zoals de 
publicatie van boekwetenschappelijke uitgaven en bijzondere bibliografieën en catalogi. Het 
Fonds is in 1881 gesticht krachtens een legaat van de beroemde boekverkoper en bibliograaf 
Frederik Muller. In het eerste Fondsbestuur had P.A. Tiele, naamgever van de Tiele-Stichting, 
zitting. Het bestuur van het fonds bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester 
van de Tiele-Stichting, alsmede uit F. Muller (nakomeling van Frederik Muller). Het fonds heeft de 
status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  
 
In 2021 werden er bij het Frederik Mullerfonds zeven subsidieaanvragen ingediend. Gehonoreerd 
worden de volgende aanvragen:  

- De Selfmade dominee als auteur 
- Professionele tijdschriften en de transitie van de Nederlandse maatschappij 1850-2020: de rol van 

informatie uit wetenschap en beroepspraktijk. Reeks BGNB.  
- De Nieuwe Spiegel der Jeugd 
- Kikkers en Kaaskoppen. Nederland en de Nederlanders in buitenlandse spotprenten 
- Rotterdam Stripstad, Honderd jaar strips en Rotterdam 
- Mooi Marginaal 8  



 
9. De Tiele-leerstoelendag 

Vanwege het niet bezet zijn van de Tiele-leerstoelen vond in het verslagjaar geen leerstoelendag 
plaats. In het geval ook in 2022 nog geen benoeming van een bijzonder hoogleraar is afgerond, zal 
toch geprobeerd worden om op enigerlei wijze vorm te geven aan de leerstoelendag. 
 

B. Nieuwe en incidentele projecten  
 

- Met hulp van onze Vlaamse bestuursleden is de Tiele-Stichting dit jaar gestart met het 
mogelijk werven van Vlaamse Aangeslotenen. 

- Zoals hiervoor onder A reeds bericht, zal door de Stichting gezocht gaan worden naar 
samenwerkingspartners bij het verwerven van zowel financiële als inhoudelijke steun voor 
de benoeming van een of meerdere bijzonder hoogleraren. 

- Vanwege meerjarige inactiviteit bij de organisatie van de Gerrit Noordzij Prijs heeft de 
Tiele-Stichting besloten het beheer van dit fonds te beëindigen. Zij zoekt samen met de 
betrokken partijen naar een mogelijkheid om het fonds te blijven inzetten voor de 
bevordering van de typografie. 

 
C. Overige activiteiten  

 
1. Nieuwsbrieven en website  

Er zijn dit jaar drie nieuwsbrieven verzonden: twee digitale nieuwsbrieven en één papieren 
nieuwsbrief. De redactie van deze nieuwsbrieven werd gevormd door Judith van Kesteren, Hanca 
Leppink en Wouter van Gils. De sociale mediakanalen van de website werden regelmatig 
bijgehouden.  
 

2. Wetenschappelijke Adviesraad 
De WAR is in 2021 eenmaal via Teams bijeengeweest, namelijk tijdens de jaarvergadering op 25 
mei. De voorzitter van de WAR, Adriaan van der Weel, heeft in het najaar een overleg gehad met 
Wouter van Gils over de voortzetting van de Tiele-leerstoelen. 
 

3. Vergadering van Aangeslotenen  
De bij de Tiele-Stichting aangesloten organisaties en instellingen, die volgens de Statuten samen 
de Vergadering van Aangeslotenen vormen, zijn in 2021 tijdens de jaarvergadering op 25 mei via 
Teams bijeengeweest.  
De Tiele-Stichting telde in 2021 twintig Aangeslotenen. Dankzij hun bijdragen kan de Stichting 
haar werkzaamheden verrichten. 
 

4. Bestuur  
Zoals hiervoor besproken trad Hanca Leppink in het verslagjaar af als voorzitter van de Tiele-
Stichting. Zij werd opgevolgd door Wouter van Gils. Ook Martijn David trad af als bestuurslid, hij 
werd opgevolgd door Saskia Scheltjens. Don van der Putten heeft in het najaar van 2021 besloten 
om zijn taken als secretaris neer te leggen, voor hem wordt momenteel gezocht naar een opvolger. 
  



Het bestuur kwam in 2021 zeven keer (digitaal) bijeen. In totaal waren er vier 
bestuursvergaderingen: op 21 januari, 4 april, 22 september en 11 november. Er zijn twee 
beleidsvergaderingen geweest op 2 maart en 8 juli. En de jaarvergadering vond plaats op 25 mei.  
 

5. Donateurs 
De Tiele-Stichting wordt gesteund door donateurs, die in 2021 driemaal een nieuwsbrief hebben 
ontvangen. De eerste twee nieuwsbrieven werden vanwege het verplichte thuiswerken digitaal 
verstuurd en de laatste nieuwsbrief is fysiek verzonden. Door de coronamaatregelen konden we 
elkaar niet ‘live’ ontmoeten. Daarom is er voor gekozen om via een extra nieuwsbrief onze 
donateurs op de hoogte te houden. Zij hebben daarnaast een digitale uitnodiging gehad voor het 
Webinar Boekenbeleid. Het aantal donateurs per 31 december 2021 bedraagt 95. Met de 
Aangeslotenen zorgen ook zij er voor dat de Tiele-Stichting alle geplande activiteiten kan 
uitvoeren.  
 

6. Sponsors en subsidiegevers 
De jaarlijkse bijdrage van de Aangesloten organisaties dekken de directe kosten van het bureau. 
Voor verdere financiering van activiteiten is de Stichting aangewezen op extra middelen.  
 
De Tiele-Stichting verkeert in de gelukkige omstandigheid dat de KB haar kantoorruimte en de 
nodige kantoor- en vergaderfaciliteiten ter beschikking stelt. Het bestuur van de Tiele-Stichting is 
de KB voor dat alles bijzonder erkentelijk.  
 

7. Financieel verslag 2020 en Begroting 2021 
Dit financiële verslag beslaat de periode januari tot en met december 2021. Als penningmeester van 
de Tiele-Stichting trad Steven Claeyssens op. De financiële administratie werd bijgehouden door 
administratiekantoor Jan Bus Podiumzaken.  
 
Het boekjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 6684,-. 
 
Het aantal Aangeslotenen in 2021 bedroeg twintig. De bijdragen van de Aangeslotenen vormen, 
samen met die van de donateurs, de basis voor de financiële middelen van de Tiele-Stichting. Het 
bestuur constateert dat de financiële situatie van de Tiele-Stichting gezond is.  
In 2021 bood de Koninklijke Bibliotheek net als in voorgaande jaren huisvesting en 
kantoorfaciliteiten aan de Stichting waardoor de bureaukosten laag zijn. De personele kosten 
bestonden uit de door de Koninklijke Bibliotheek in rekening gebrachte loonkosten van de 
coördinator mw. J. van Kesteren-Lok. Er waren dit jaar geen hoogleraarskosten.  
 
Toelichting op de financiën per 31 december 2021 
 
1. De balans laat onder passiva een toename zien van de algemene reserve in het eigen vermogen 
tot €78.555. Deze toename resulteert uit de toevoeging van het exploitatiesaldo over 2021. 
2. Het Gerrit Noordzijfonds staat t.o.v. 2020 wederom ongewijzigd voor €12.019,- op de balans. Het 
bestuur bereidt de overdracht van het beheer van dit fonds in het boekjaar 2022 voor, zodanig dat 
het actief benut kan gaan worden in de geest van de oorspronkelijke doelstelling. 



3. De exploitatierekening over 2021 toont een batig saldo van € 6.684,- dat te herleiden is tot een 
onderbesteding op de activiteiten als gevolg van de beperkingen die de coronapandemie met zich 
meebracht. 
 
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de jaarcijfers. Een uitgebreid overzicht is op verzoek 
via de penningmeester te verkrijgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P.A. Tiele-Stichting 31-12-2021

(bedragen in euro's)

Balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming)

ACTIVA PASSIVA
31-dec-21 31-dec-20 31-dec-21 31-dec-20

Vlottende activa Eigen vermogen
Voorraad publicaties 1 1 Algemene reserve 78.754 72.170
Vorderingen en vooruitbetaalde bedragen 1.500 0 Gerrit Noordzij Fonds 12.019 12.019
Liquide middelen 93.189 93.801 90.773 84.189

94.690 93.802 Kortlopende schulden
Crediteuren en overlopende passiva 3.916 9.612

3.916 9.612

Totaal 94.690 93.802 Totaal 94.690 93.802



P.A. Tiele-Stichting 31-12-21

(bedragen in euro's)

Exploitatierekening 2021

LASTEN 2021 2020 BATEN 2021 2020
    

Bureau- en projectkosten Subsidies en contributies
Personele kosten 19.460 18.065 Bijdragen donateurs 1.998 1.280
Materieë le kosten Bijdragen aangeslotenen 25.750 24.950

Publiciteit 618 1.003 Bijdragen sponsors 1.000 1.000
Bureaukosten en administratie 469 916 Verkoop publicaties 0 0
Activiteiten en subsidies 1.000 3.858 Vrijval reserveringen 0 3.700
Overige kosten 618 252 28.748 30.930

22.165 24.094
Exploitatiesaldo Financiële baten
Batig (+) of nadelig (–) saldo 6.583 6.856 Interest 0 20

6.583 6.856 0 20

Totaal 28.748 30.950 Totaal 28.748 30.950



BEGROTING 2022

BATEN
2.000,00

25.500,00
Bijdragen sponsors 1.000,00

0,00
Overige baten 0,00

28.500,00

LASTEN
14.000,00

Fellowvergoeding 9.000,00

1.000,00
1.000,00
3.000,00

500,00
28.500,00

Bijdragen donateurs
Bijdragen aangeslotenen

Opbrengsten verkoop publicaties

Totale baten

Personele kosten

Materiële kosten
 - Publiciteit
 - Bureaukosten en administratie
 - Activiteiten en subsidies
 - Overige kosten
Totale lasten



Stichting Frederik Mullerfonds

Staat van baten en lasten over 2021 Vermogensopstelling

2021 2020 2019
Baten in € in € in € Verloopstaat vermogen 2021: in €
Rente p.m. 10 p.m. Vermogen op 01-01-2021 28.138
Giften 1.300 1.000 500 Exploitatiesaldo 2021 -1.355

1.300 1.010 500 Vermogen op 31-12-2021 26.783
Lasten
Juridische kosten 0 0 102
Bankkosten 155 177 174 Specificatie vermogen 2021
Uitgekeerde subsidies 2.500 7.000 1.000 ABN AMRO Ondernemersrekening 2.244

2.655 7.177 1.276 ABN AMRO Vermogensspaarrekening 24.539
Vermogen op 31-12-2021 26.783

Saldo -1.355 -6.167 -776

Overzicht uitgekeerde subsidies: in €

 1.000
St. Laurens Jansz. Coster – Mooi Marginaal 1.500  
Branding Books – Across The Ages



Bijlage 1 
 
Lijst van Aangeslotenen per 31 december 2021  
 
Bibliotheekstelsel  
 
Boekwetenschap en handschriftenkunde, UvA  
 
Book & Digital Media Studies, UL  
 
Centraal Boekhuis (CB)  
 
FOBID  
 
Koninklijke Bibliotheek (KB)  
 
Koninklijke Boekverkopersbond (KBb)  
 
Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB)  
 
Museum Meermanno | Huis van het boek  
 
Nederlandse Boekhistorische Vereniging (NBV)  
 
Nederlands Genootschap van Bibliofielen (NGB)  
 
Nederlandse Taalunie  
 
Mediafederatie (voorheen Nederlands Uitgeversverbond (NUV))  
 
Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren (NVvA)  
 
Stichting Lezen  
 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Amsterdam (UBA)  
 
Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL)  
 
Universiteitsbibliotheek Universiteit Utrecht (UBU)  
 
Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam (UBV)  
 
Radboud Erfgoed, Radboud Universiteit Nijmegen (RU)  
 



Bijlage 2 
 
Samenstelling Bestuur, Wetenschappelijke Adviesraad, Redactie BGNB, Bestuur Stichting 
Frederik Mullerfonds en Bureau in 2021 
 
Bestuur Dr. P.A. Tiele-Stichting 
Drs. J.A.B. Leppink, voorzitter (tot 25 mei 2021) 
Dr. W.J. van Gils, voorzitter (vanaf 25 mei 2021) 
D. van der Putten MA, secretaris (tot 1 oktober 2021) 
Dr. S.A.A. Claeyssens, penningmeester 
Drs. G. van Dalen 
Mr. M.K.J. David (tot 25 mei 2021) 
Drs. S. Scheltjens (vanaf 25 mei 2021) 
Prof. dr. P.G. Hoftijzer 
Dr. J.L. Salman 
Drs. K. De Vreese  
 
Wetenschappelijke Adviesraad 
Prof. em. dr. A.H. van der Weel, voorzitter 
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